
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Universitas Widyatama (UTama) adalah salah satu Institusi Pendidikan 

Tinggi Swasta terkemuka di Bandung. UTama secara konsisten berkomitmen 

untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan pendidikan dengan standard ISO-

9001:2000. Konsistensi tersebut sangat berhubungan erat dengan optimalisasi 

pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten sebagai aset penting bagi 

kelangsungan hidup dan perkembangannya dimasa mendatang. 

Kelangsungan hidup dan perkembangan UTama di masa yang akan datang 

tidak terlepas dari kepuasan karyawan, dimana jika karyawan merasa puas maka 

akan bekerja secara optimal. Menurut Robbins (2010) kepuasan kerja adalah  

sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara 

jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Dimana jika kepuasan kerja tinggi, maka akan 

memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan. Ramayah & Janssen 

dalam Koesmono (2005) mengemukakan bahwa seorang manajer akan sangat 

peduli pada aspek kepuasan kerja, karena mempunyai tanggung jawab moral 

apakah dapat memberikan lingkungan yang yang memuaskan kepada 

karyawannya dan percaya bahwa perilaku pekerja yang puas akan membuat 

kontribusi yang positif terhadap organisasi. Juga seperti diungkapkan oleh Kotler 

(2000), perusahaan jasa yang pengelolaannya sangat baik yakin bahwa hubungan 

karyawan akan mempengaruhi hubungannya dengan pelanggan. Bahkan lebih 

jauh, Robbins (2010) mengatakan bahwa kepuasan kerja ada hubungannya dengan 

dampak positif terhadap konsumen karena karyawan garda depan (frontline) yang 

sering berhubungan dengan konsumen dalam organisasi jasa harus meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. Karyawan yang puas biasanya lebih ramah, 

energik, dan responsif, yang amat dihargai oleh konsumen. Karyawan yang puas 

cenderung untuk tidak keluar dari perusahaan, konsumen akan bertatapan dengan 

wajah yang mereka kenal dan menerima layanan yang berpengalaman. Kualitas 



2 
 

 
 

seperti ini membangun loyalitas dan kepuasan konsumen. Akan tetapi, hubungan 

ini juga berlaku sebaliknya, karyawan yang tidak puas bisa meningkatkan 

ketidakpuasan kerja. Karyawan yang sering melakukan kontak dengan konsumen 

melaporkan bahwa konsumen yang kasar, tidak peduli, atau dengan tuntutan 

berlebihan berdampak negatif terhadap kepuasan kerja mereka. 

Kepuasan kerja karyawan di UTama mengalai penurunan dari tahun 2008 

– 2014. Berikut gambar penurunan kepuasan kerja karyawan di UTama yang di 

peroleh dari Pengendali Mutu Widyatama (PMW) pada gambar 1.1: 

 

Gambar 1.1 

Kepuasan Kerja Karyawan Universitas Widyatama 

 

Sumber : Pengendali Mutu Widyatama (PMW) 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa fenomena yang terjadi di UTama adalah 

menurunya kepuasan kerja dari tahun 2008-2014. Menurut Robbins (2010) 

seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan sikap yang positif 

terhadap kerjanya, sedangkan yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan 

sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Disinyalir karyawan di UTama tidak 

puas dengan pekerjaanya yang berdampak terhadap performa organisasi 

cenderung menurun. Melihat pentingnya kepuasan kerja dan dampaknya terhadap 

organisasi maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja harus ditingkatkan. Ada 

banyak cara untuk meningkatkan performa organisasi. Pada bidang pemasaran, 
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sebuah organisasi diwajibkan untuk memahami kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dan berusaha menawarkan produk atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut lebih baik dibandingkan dengan 

pesaing yang ada. Usaha untuk memahami dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen ini sangat bergantung pada aktivitas manusia yang ada dalam 

organisasi Tsai & (2008). Hal tersebut dikarenakan manusia itu sendiri adalah 

frontline yang berhubungan dengan pelanggan. Dengan demikian sebelum 

organisasi dapat memuaskan kebutuhan pelanggannya, maka terlebih dulu 

organisasi harus mempersiapkan orang-orang dalam organisasi menjadi 

infrastruktur yang customer oriented (Walls & Schrest, dalam Amijaya 2014). 

Pada organisasi perguruan tinggi swasta, dosen dan karyawan administrasi 

merupakan sumber daya manusia yang sangat penting, karena dosen dan 

karyawan administrasi tersebut merupakan frontline yang berhubungan langsung 

dengan konsumen (mahasiswa) pada saat proses penyampaian jasa dilakukan. 

Customer oriented itu sendiri merupakan karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaanya yang artinya karyawan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Menurut Amijaya (2014), untuk menciptakan kepuasan kerja yang 

menunjang terciptanya kualitas pelayanan prima, perusahaan dapat menerapkan 

internal marketing. Karyawan diperlakukan sebagai customer. Konsep internal 

marketing, itu juga perlu membangun suatu iklim kerja yang menekankan 

pelayanan iklim kerja yang baik akan membentuk persepsi karyawan atas 

prosedur, tindakan, dan perilaku yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan 

pelayanan kepada pelanggan. Karyawan akan merasa bahwa dengan pelayanan 

yang baik, perusahaan akan bersikap mendukung dan bahkan akan memberi 

penghargaan atas apa yang mereka upayakan bagi perusahaan. Dari perspektif 

internal marketing, dukungan kepada karyawan dan kepuasan karyawan 

dibutuhkan untuk mencapai kualitas pelayanan yang tinggi kepada pelanggan. 

Jadi menurut perspektif ini, baik organisasi maupun atasan harus memberikan 

dukungan kepada karyawan untuk menghasilkan output yang lebih baik yakni 

kualitas pelayanan yang lebih baik. Berry dan Parasuraman (1991) menunjukan 

terdapat korelasi antara persepsi internal marketing dan kepuasan kerja. Hal ini 
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menunjukkan bahwa perusahaan harus mempromosikan kebijakan, aturan dan 

memberikan pelayanan kepada karyawan internal sehingga mendapatkan 

kesenangan dalam bekerja dan berkomitmen yang akhirnya karyawan mampu 

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pelanggan eksternal 

perusahaan. Internal marketing mengacu pada aplikasi dari konsep pemasaran 

kepada satu manajemen internal organisasi (Longbottom et al.,2006). Kohli dan 

Jaworski (1990) mencatat bahwa karyawan dari satu organisasi dengan konsep 

pemasaran internal sebagai filosofinya akan mempunyai kepuasan pekerjaan dan 

komitmen organisasi yang lebih tinggi. 

Internal marketing adalah menerapkan teori dan praktik pemasaran, 

terhadap para karyawan (Alma, 2011). Manajer harus mempekerjakan orang yang 

melayan konsumen dan mereka harus bekerja sebaik mungkin. Secara teknis 

ungkapan internal marketing berarti mengaplikasikan setiap aspek marketing di 

dalam perusahaan. Menurut Alma (2011), Internal marketing artinya manajer 

harus memandang karyawan sebagai langganan, memandang pekerjaan mereka 

sebagai produk, dan usahakan desain produk ini sebaik mungkin guna memenuhi 

selera konsumen. Oleh sebab itu untuk memajukan usaha jasa yang high contact, 

gunakan konsep internal marketing, agar bisa menawarkan jasa lebih baik, lebih 

memuaskan, dengan tingkat kompetensi karyawan menjadi lebih profesional, dan 

layanan lebih efektif. Sedangkan menurut Kotler (2008), internal marketing 

adalah tugas merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan-karyawan yang 

kompeten, yang ingin melayani pelanggan dengan baik. Pemasar yang cerdas 

menyadari bahwa aktivitas pemasaran di dalam perusahaan bisa menjadi 

sepenting atau bahkan lebih penting daripada aktivitas pemasaran yang diarahkan 

ke luar perusahaan. Tidak masuk akal menjanjikan pelayanan yang prima sebelum 

staff perusahaan siap memberikannya. Definisi diatas menekankan pentingnya 

memuaskan kebutuhan karyawan agar dapat mengembangkan dan mendapatkan 

kualitas terbaik karyawan dalam melayani konsumen. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan pelayanan karyawan yang peduli terhadap pelanggan, sehingga 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui interaksi pekerja-pelanggan (Kotler, 

1997, 2003, Quester dan Kelly, 1999). Melalui interaksi antara karyawan dan 
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pelanggan, organisasi menyampaikan janji dan keyakinan kepada pelanggan 

eksternal, dan kemudian mempengaruhi persepsi eksternal akan kualitas jasa yang 

diberikan (Tsai & Tang, 2008). Hwang dan Chi (2005) menemukan bahwa 

internal marketing secara positif mempengaruhi kepuasan kerja. 

Dilihat dari penjelasan para ahli tersebut, bisa dilihat bahwa internal 

marketing adalah hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan harus 

diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan di 

organisasi itu sendiri. Kegagalan sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan 

internal marketing nya bisa menjadi sebuah kesalahan yang fatal bagi organisasi 

tersebut. Karena jika internal marketing tidak dijalankan dengan baik, maka 

manajemen sebuah organisasi akan kesulitan dalam memasarkan keinginan para 

manajer dan tujuan organisasi kepada para karyawan atau pekerja didalam 

organisasi tersebut. Kesulitan tersebut menyebabkan kepuasan kerja karyawan 

yang bekerja menjadi tidak puas dan melakukan pekerja menjadi tidak produktif 

dan efisien. Pada penelitian sebelumnya di UTama ditemukan bahwa kinerja 

dosen dan karyawan masih kurang baik dalam menghadapi persaingan 

(Andriyani, 2013). Tidak mampunya karyawan dan dosen menghadapi persaingan 

mengindikasikan kurangnya kinerja karyawan dan dosen di UTama. Maka 

diperlukan implementasi internal marketing yang baik.  

Diharapkan dengan menganalisis tersebut, dapat membantu UTama dalam 

menguraikan beberapa kendala yang dihadapi dari sisi kepegawaiannya karena 

pegawai memegang peranan yang paling penting dalam bisnis perusahaan, 

terutama bisnis di bidang jasa dan pelayanan. Sebagaimana dalam konsep internal 

marketing, pegawai harus benar-benar diperhatikan dan yang paling utama 

dipuaskan terlebih dahulu, karena pegawai yang puas akan mudah juga untuk 

memuaskan atau memperhatikan pelanggannya. Dalam konsep internal marketing 

seperti yang dikemukakan oleh para pakar sebelumnya, pegawai adalah pelanggan 

utama perusahaan yang harus dipenuhi kebutuhannya terlebih dahulu sebelum 

memenuhi kebutuhan para pelanggan eksternal.  
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “ Pengaruh Internal Marketing Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Di Universitas Widyatama Bandung”. 

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan 

masalah yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bagaimana implementasi internal marketing di Universitas Widyatama 

? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan di Universitas Widyatama ? 

3. Apakah internal marketing berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Universitas Widyatama ? 

 

 

1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi yang 

diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai persepsi karyawan 

tentang internal marketing Universitas Widyatama, dan untuk mengukur 

kepuasan kerja karyawan di Universitas Widyatama. Data-data, informasi dan 

gambaran hasil penelitian dapat digunakan oleh penulis untuk menyususn skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui implementasi internal marketing di Universitas 

Widyatama. 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan di Universitas Widyatama. 

3. Untuk mengetahui apakah internal marketing berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Universitas Widyatama. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Universitas Widyatama, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang berguna dan sebagai dasar sumbangan 

pemikiran bagi organisasi dalam mengambil keputusan. 

b. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambang 

pengetahuan mengenai bidang ilmu manajemen pemasaran, 

khususnya pada masalah yang dijadikan penelitian. 

2. Kegunaan Ilmiah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi yang akan 

mengadakan penelitian lebih jauh dan bahan bacaan yang diharapkan 

dapat menambah pengetahuan bagi yang membaca. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksplanatori. Sugiyono (2007) mengatakan 

penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal 

antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Jenis penelitian 

eksplanatori ini untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan 

pengaruh variable independent terhadap variable dependent baik secara parsial 

maupun simultan yang ada dalam hipotesis tersebut. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh karyawan di UTama. Kuesioner disebar keseluruh anggota populasi, 

dengan demikian jumlah kuesioner yang kembali dapat diolah merupakan jumlah 

sampel dalam penelitian ini. 
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1.5.1 Sumber Data 

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer yang berasal dari pengisian kuesioner oleh sejumlah responden. Hasil 

pengisian kuesioner tersebut selanjutnya akan digunakan peneliti guna 

menganalisis hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan 

a. Observasi 

Menurut Uma Sekaran (2007), observasi adalah pengumpulan data dengan 

mengobservasi orang atau peristiwa dalam lingkungan kerja dan mencatat 

informasi. 

b. Wawancara 

Menurut Uma Sekaran (2007), wawancara adalah metode pengumpulan 

datadi mana penelitian meminta informasi secara verbal dari responden. 

c. Kuisioner 

Menurut Uma Sekaran (2007), Kuisioner adalah kumpulan pertanyaan 

tertulis yang dirumuskan sebelumnya dimana responden mencatat 

jawaban, biasanya dalam alternatif yang disusun secara cukup tertutup. 

2. Studi Kepustakaan 

Menurut Sukardi (2008), studi kepustakaan merupakan kegiatan yang 

diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan 

utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat 

praktis. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta literatur 

lainnya.  
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1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di Universitas 

Widyatama yang beralamat di Jalan Cikutra No. 204A Bandung 40125, Jawa 

Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai dengan 

selesai. 

 


